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Když se venku čerti žení                

Ověřeno dne  5. 12. 2012  

Eva Ždímalová 

Český jazyk 

5. ročník 

45 minut 

Říkanku využijeme při procvičování slovních druhů. 

Nejdříve správně rozdělíme a opíšeme slova říkanky. Zopakujeme si při tom 

slovní druhy.  Vysvětlíme si rčení: Venku se čerti žení. Dále budeme doplňovat 

slova do dalších ustálených spojení a vysvětlíme si je. 

Když se venku čerti žení, 

je to boží dopuštění. 

 Buďme radši doma v teple, 

 nežli v tom čertovském pekle. 

Něco málo uklidíme, 

něco dobrého si sníme, 

něco hezkého si přečtem, 

nebudem číst ale šeptem. 

A pak večer položíme knížku 

a zalezem do pelíšku! (Podle dětské přílohy časopisu ANO.) 

Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe. To nám byl čert dlužen. Co je šeptem , to je s čertem. 

Je to čertovo kvítko. Tu máš čerte kropáč ! Vyletěl, jako čertík z krabičky. Má čerta v těle.  Je 

tu vedro jako v pekle. Šili s ním všichni čerti. Je to čertovský  vynález . Kam čert 

nemůže,nastrčí  babu . Pekelně se soustřeď! 

 

 



Urovnáš slova v říkance?  Přečteš ji správně?  Zkus ji napsat. 

K DY  ŽSEV EN K UČE RT IŽEN  Í, ……………………………………………………… 

   JET OBO ŽÍD OP UŠ TĚ NÍ.        ………………………………………………………. 

B UĎM ERAD  Š IDO MAVT EPL E, ……………………………………………………. 

NEŽL IVT O MČ ER TOV S KÉMP EKLE. ……………………………………………… 

  NĚ C OMÁ LOU KLID ÍME,            ……………………………………………………. 

NĚC O DOB  RÉH O SISNÍ ME,        ……………………………………………………. 

  NĚ COHE Z KÉH O SIPŘ EČ TEM,  ……………………………………………………. 

NEBU DEMČÍ STA LEŠEPT EM.        …………………………………………………… 

APA K VEČ ERPO LOŽ ÍMEK NÍŽ KU…………………………………………………… 

AZ ALE ZEM DOPE LÍ  Š  K U.            ………………………………………………….. 

Doplň jiná rčení, kde se mluví o čertech a peklu: 

Kdo lže, ten krade, do……………………………………………………………..  . 

To nám byl čert……………………  . 

Co je šeptem, to…………………………………………  . 

Je to čertovo ……………………….  . 

Tu máš čerte …………………………  . 

Vyletěl, jako …………………………………………….  . 

Má čerta v ………………..  . 

Je tu vedro jako v ………………..  . 

…………….. s ním všichni čerti. 

Je to …………………….. vynález. 

Kam čert nemůže, ……………………………..  . 

……………………….. se soustřeď!  


